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OTSUSTATI: 

1. Noortekogu esimehe sõnavõtt:  
Teele Karro tervitas kõiki uue Noortekogu tööaasta puhul. Tuletas lühidalt 
eelmist aastat meelde. Tehti teatavaks Volikogu Noortekogu komisjoni 
liikmed kelleks on: Teele Karro, Birgit Peterson, Andraš Tšitškan, Erik Nisu ja 
Malle Seppor. Esimees rääkis ka motivatsioonist ja uue aasta plaanidest ning 
rõhutas, et see aasta tuleb veelgi parem! 
 

 



2. Noortekogu liikmete ja kordineerimiskomisjoni liikmete enesetutvustus: 
Iga liige rääkis paar sõna endast: nimi, kus kohast tuleb, kes on Noortekogus, 
millega tegeleb. Koordineerimiskomisjoni liikmed tutvustasid enda rolli 
Noortekogus. Uued liikmed võetakse vastu järgmisel istungil. 
 
 

3. Avaldustest: 
Iga liige, kellel puudus täidetud avaldus, toimus suuri muutusi (näiteks kooli 
muutus) või uued liikmed, said endale avalduse. Üheskoos lepiti kokku, et 
täidetud avaldused tuleb tuua järgmisele istungile. 
 
 

4. Punktisüsteem: 
Eelmisel aastal välja töödatud punktisüsteem võeti vastu ka tänavu aastal 
üksmeelselt. Korrati üle punktisüsteemi sätted ja punktide andmine. Parandati 
viga miinuspunktide andmise kohta (miinuspunkte ei anta). 
 
 

5. Logo kasutuselevõtt: 
Noortekogul on olemas logo, aga seda on siiamaani kasutatud ainult 
dokumentide peal. Igale komisjonile anti ülesandeks mõelda järgmiseks 
istungiks välja, kus saaks ja oleks hea kasutada Noortekogu logo. Ideed 
kuulatakse üle järgmisel istungil ja valitakse siis üheskoos meene välja. 
 
 

6. Komisjonide ettekanded: 
a. Majandus- ja sotsiaal- ning Heakorra- ja planeerimiskomisjon: 

Koosolekul osales 3 inimest, kuid sellegipoolest sai väga asjaliku 
koosoleku peetud. Sissejuhatuseks räägiti poliitikast, eriti 
erakondadest. Pandi paika väikene plaan. Taheti ka jätkata eelmise 
aasta projektiga bussipeatustes sõidugraafikute kohta. Mõte toetada 
kodutuid ja sellega seosnev pisike arutelu. Lõpetuseks räägiti viimasest 
koosolekust. 

b. Hariduskomisjon: 
Koosolekust võttis osa 3 inimest. Alustati eelmisest aastast: mis sai 
tehtud ja mis projektid pooleli jäänud. Mõtted Noortekogule liikmete 
värbamiseks. Arutleti ka karjäärinõustamise ja selle kättesaadavuse üle. 
Argumenteeriti Noortekogu eelarve ja kutsehariduse üle. Lõpetuseks 
vesteldi eelmisest komisjoni esimehest.  

c. Kultuuri- ja spordikomisjon:  
Kooolekust võttis osa 5 inimest ning valiti ka uus esimees. Kultuuri- ja 
spordikomisjoni uueks esimeheks sai Teele Karro. Jätkati eelmisel 
aastal koolidesse tehtud plakatite teemal ja anti ülesanded, et need 
jõuaks kooli alguseks kõikidese koolidesse. Plakatil on üles märgitud 
kõikide Pärnu linna huvikoolide ja ringide kontaktandmed. Arutati 
eelmise aasta tegemiste üle.  
 
 
 



7. Komisjonide plakatid: 
Igale komisjonile anti suur A2 formaadis värviline paberileht. See 
sümboliseerib komisjoni. Iga komisjon kirjutas sinna peale oma nime ja 
liikmed. Plakat täieneb läbi aasta komisjoni saavutuste, piltidega jne. Aasta 
lõpuks valmib komisjoni aasta tööd sümboliseeriv ja näitav plakat. 
 
 

8. Kroonika: 
Kroonika haldajana jätkab Liisa Post. Tuletati meelde kroonikapidajale tema 
ülesanne: pidida kroonikat kõikvõimalikest Noortekogu puudutavatest 
materjalidest. Ka päevakorra punktis 7 nimetatud plakatid kuuluvad 
kroonikasse.  
 
 

9. Ekskursioon Pärnu Kodanike Majas: 
Lõpetuseks sõime torti ja jõime mahla. Siis ootas meid väga huvitav 
ekskursioon Pärnu Kodanike Majas, mille viis läbi Hilja Truberg. 
Ekskursioonil tutvustati kogu maja.  
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